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A nova série G oferece muitos superlativos e define padrões no 
seu segmento. Comprove por si a potência destas máquinas, 
proporcionandolhe o desempenho de que precisa para trabalhar  
com eficiência e conforto.

Séries G:
A satisfação de um trabalho  
bem feito

#Características

Alta potência para alto desempenho
Com 23 hp ou 26 hp respetivamente, os motores diesel 
de alto torque da Kubota são a base sólida para um 
excelente desempenho de corte. Com mais músculos 
para o trabalho, você pode cortar sem esforço até relva 
alta ou molhada.

Desempenho máximo em todas as condições
A potente caixa de velocidades HST garante altas 
velocidades de deslocamento e trabalho e um 
desempenho impressionante. Isto permite que as 
máquinas mostrem sua força total, mesmo em terrenos 
íngremes.

Corte e desempenho impecáveis
Os novos corta relvas da Série G não só fornecem  
o melhor desempenho de corte no seu segmento,  
como também corte sem problemas. Esta situação  
é garantida pelo engenhoso fluxo de relva entre a 
máquina e o depósito de recolha de relva,  
para evitar que se acumule. 

Recolha e deposite a relva sem esforço
Os cortadores oferecem mais uma vantagem única: 
nenhum depósito de recolha de relva na sua categoria 
pode ser levantado e aberto mais rápido do que o deles 
- outro fator que aumenta a produtividade ao cortar.

Corte altamente eficiente

Quer a relva seja alta ou densa, molhada 
ou seca, a largura de corte de 122 cm 
ou 137 cm do deck garante um alto 
desempenho de corte em todas as 
condições.

O poder certo para um 
desempenho forte

Os potentes motores Kubota 
fornecem a base sólida para um 
desempenho de corte excelente. 
Facilidade de manutenção e um 
grande tanque de combustível 
também garantem tempos de 
inatividade curtos.

Descarga em altura ou ao solo

O depósito de recolha de relva 
de grande volume da máquina 
funciona de forma igualmente 
convincente durante  
a descarga em altura ou ao solo.

Cinco em vez de quatro

Outro recurso novo da Série G 
é que a direção hidráulica agora 
oferece uma conexão power-
beyond para cinco unidades em vez 
de quatro.

Desempenho máximo em 
todas as condições

A poderosa caixa de 
velocidades HST garante altas 
velocidades de deslocamento 
e trabalho e desempenho 
impressionante.



#Ficha técnica
Modelo G231 G261

Motor
Tipo 3 cilindros, arrefecido a água
Modelo Kubota D902 Kubota D1005
Cilindrada cm3 898 1001
Potência do motor (SAE J1995) hp (kW)  22 (16) 25 (19)
Rotação máxima do motor rpm 3240 to 3390 3270 to 3420
Capacidade do depósito de combustível l 20
Transmissão
Tipo Transmissão hidrostática Kubota HST
Velocidade máxima km/h 19,0 19,0
Bloqueio de diferencial De série
Cruise control De série
Controlo de velocidade Pedal hidrostático com controlo de marcha à frente e marcha a trás
Medida Pneus
Frente 16 × 7,5 – 8 Relva
Traseiros 24 × 12,0 – 12 Relva
Travões
Tipo Discos em banho de óleo
Direção
Tipo Hidrostática assistida
Dimensões

Largura de via Frente mm 900

Traseiro mm 840

Distância entre eixos mm 1390 1460
Comprimento total  
(Com cesto de recolha HD e pesos frontais) mm 3100 / 3345 3100/3345

Largura total com deck de corte mm 1265 1420
Altura total com arco de segurança mm 2,205
Peso sem combustível.  
Com deck de corte e cesto de recolha GC (LD/HD) kg 815/955 855/995

Altura ao solo (sem deck de corte) mm 175
Deck de corte montado
Tipo Por cardan
Embraiagem Eletromagnética 
Outros
Indicador de temperatura refrigerante De série
Alarme de sobreaquecimento De série
Indicador de nível de combustível De série
Conta horas / Conta kilómetros De série
Painel de instrumentos "Easy checker" De série

A Kubota reserva-se o direito de alterar e atualizar as especificações sem aviso prévio. Este catálogo é meramente informativo.

Especificações do deck de corte

Modelo RCK48-G231 RCK54-G261

Largura de trabalho cm (inch) 121,9 (48) 137,2 (54)

Acionamento do corte Por cardan

Regulação de altura do corte Hidráulico

Altura máxima mm 150

Altura de corte mm (inch)  25 – 102 (1,0 – 4,0)

Ajuste de altura de corte Dial (1/4”)

Número de lâminas  2

Tamanho lâminas mm 673 748

Cesto de recolha

Capacidade (HD/LD) l 640/560

Altura de descarga (HD) mm 1970

Sensor cesto de recolha De série

Material das paredes do cesto Metal/Tela
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